
 

 

 
ORIENTAÇÕES PARA HIGIENIZAÇÃO DE SALÕES DE CABELEIREIRO, 

BARBEIRO, MANICURE, PEDICURE E DEPILAÇÃO. 
 
SALÃO DE CABELEIREIRO E BARBEIRO: 
 
1) Os materiais não metálicos ou de plásticos (pentes, escovas, pincéis, rolinhos, 

aranhas, piranhas, toucas de reflexo, luvas de tingimento, etc.) devem ser 
submetidos à seguinte rotina de LIMPEZA e DESINFECÇÃO, após cada uso: 

 
a) Lavagem com água e sabão para remoção de cabelo, caspas ou piolhos, 

utilizando-se escova de cerdas duras para facilitar o trabalho; 
b) Imersão em solução desinfetante (ver preparo de solução): hipoclorito de sódio 

a 1%, por 10 minutos; 
c) Lavagem em água corrente e abundante, seguida de borrifos de álcool a 70%. 

As cerdas das escovas e pincéis terão maior durabilidade se forem, 
periodicamente, imersas em solução amaciante de roupas, por 5 minutos. 

d) Secagem à temperatura ambiente. 
 
2) As máquinas de corte de cabelo deverão ser desinfetadas depois de cada uso, 

com algodão embebido em álcool a 70%, fazer movimentos em sentido único 
(de dentro para fora), durante 10 minutos, com troca de algodão por três vezes; 

    A limpeza dos pentes da máquina de corte deve seguir a rotina abaixo: 
a) Lavagem com água e sabão para remoção de fios de cabelos; 
b) Imersão em uma solução desinfetante (ver preparo de solução):  hipoclorito 
de sódio a 1%, por 10 minutos; 
c) Lavagem em água corrente abundante, seguida de borrifos de álcool a 70%; 
d) secagem à temperatura ambiente. 
 

3) As toalhas, lençóis e batas seguirão rotina de limpeza e desinfecção, após 
cada uso: 
a) imersão em solução desinfetante que contenha hipoclorito de sódio a 1%, 
por 30 minutos; 
b) enxaguadura em água corrente abundante; 
c) lavagem manual ou em máquinas de lavar roupas. 

OBSERVAÇÃO: 
- Na impossibilidade de se utilizar soluções desinfetantes para o molho das roupas 
de cor, estas devem ser fervidas por 30 minutos a partir do momento que se iniciar 
a fervura. 
- Os lençóis e batas poderão ser substituídos por materiais descartáveis. 
- As batas de nylon, plásticos ou similares, poderão ser desinfetadas                                                                    
com a solução de hipoclorito de sódio. 
 
4) As lâminas de barbear devem ser descartáveis e após qualquer forma de 

utilização, devem ser descartadas. 
a) O descarte das lâminas será feito em um recipiente rígido, com tampa, 
inquebrável, de paredes lisas que deverá conter água sanitária, de forma que o 
material fique submerso. Lacrar e identificar como material contaminado. 



 

 

OBSERVAÇÃO: poderão ser reaproveitados os recipientes de condicionador, gel, 
xampu, álcool. 
 
5) As poltronas, consoles, carrinhos de instrumentos, suportes de escovas e 

espelhos deverão ser: 
a) limpos e lavados diariamente, com água e sabão em pó ou outro produto de 
limpeza; 
b) após secagem, desinfetar com solução de álcool a 70%, com auxílio de um 
pano rigorosamente limpo. 
6) Pias de cabelo deverão ser limpas a cada uso com água e sabão, e 

desinfetadas com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 1%, com auxílio de 
um pano rigorosamente limpo. 

 
MANICURE E PEDICURE: 

1) Os instrumentos pérfuros-cortantes ou outros metálicos (alicates, tesouras, lixa 
de metal, pinças, espátulas, agulhas de crochê, pauzinhos de alumínio, pentes 
de alumínio, etc.), utilizados pelos profissionais não poderão ser reutilizados 
sem que sejam submetidos à seguinte rotina de LIMPEZA e ESTERILIZAÇÃO, 
após cada uso: 

a) lavagem com água e sabão com o auxílio de escova que tenha cabo; 

b) secagem e esterilização em estufa por 1 hora no mínimo, à 170 C. 
 
USO DA ESTUFA 
 
1- Separar os jogos de material de cada cliente em caixas de alumínio ou pacotes 
individuais de papel de alumínio ou Kraft; 
2- Ligar a estufa (aferida com termômetro de mercúrio) até alcançar a temperatura 
de 170ºC, colocar os instrumentos e esterilizar por 1 hora, sem abri-la: 
3- Desligar a estufa e retirar os instrumentos sem abrir os pacotes e deixá-los em 
local livre de contaminação, abrindo-os somente na hora de atender o cliente.  
 
OBSERVAÇÕES: 
a) A reutilização de instrumentos sem a devida higienização implica riscos para 

os clientes. 
b) Em caso de acidentes (cortes ou bifes), interromper o processo, estancar o 
sangue com algodão embebido em álcool à 70%  e trocar o alicate por outro 
esterilizado. 
c) É proibida aos profissionais manicure e pedicure: 
- a extração de calos e de unhas encravadas 
- a indicação de uso ou aplicação de substâncias medicamentosas. 
 
2) Os materiais relacionados abaixo utilizados para o serviço de manicure e 

pedicure deverão ser descartáveis e abertos na frente do cliente: 
- toalha (a ser colocada por cima da toalha de tecido): 
- recipiente para molho das unhas das mãos ou touca plástica; 



 

 

- touca para bacia de molho dos pés; 
- lixa de papel e lixa d’ água. 
 
SALÃO DE DEPILAÇÃO: 
 
1) Nos serviços de depilação deverão ser observadas as condições: 
a) não reaproveitar a cera; 
b) controlar temperatura para evitar acidentes como lesões e queimaduras; 
c) utilizar material descartável e não reciclado para retirada dos pêlos. Se for 
utilizada espátula de madeira e esta tiver contato com o cliente, deverá ser 
descartada. Se for de metal esterilizar na estufa. 
 
2) Mesas de massagem ou depilação deverão ser limpas, a cada uso, com água 

e sabão, e desinfetadas com álcool à 70% ou hipoclorito de sódio a 1%, com 
auxílio de um pano rigorosamente limpo. 

 
A TODOS OS ESTABELECIMENTOS SE APLICA: 
 
1) os aventais e jalecos usados pelos funcionários, seguirão a seguinte rotina 

diária de LIMPEZA E DESINFECÇÂO: 
a) imersão em solução desinfetante que contendo hipoclorito de sódio a 1%, por 
30 minutos; 
b) enxágüe em água corrente abundante; 
c) lavagem manual ou em ,máquinas de lavar roupas. 
 
2) Banheiros, copa e o piso em geral, deverão ser: 
a) limpos e lavados, diariamente, com água e sabão em pó ou outro produto de 
limpeza; 
b) após secagem, desinfetar com uma solução de hipoclorito de sódio, com auxílio 
de um pano rigorosamente limpo.   
 
OBSERVAÇÃO:  
Recomenda-se, ao encarregado do serviço de limpeza e desinfecção, usar luvas 
de borracha durante a atividade, assim como lavar e desinfetar mãos, antebraço, 
cotovelos depois de cumprida a tarefa. 
  
PREPARO DE SOLUÇÕES (manter em potes fechados): 
 
1- Hipoclorito de sódio a 1%: 
 
Finalidade: Desinfetante 
Material necessário: 
-Água sanitária; 
-Água tratada; 
-Recipiente de plástico, com tampa destinado à imersão de instrumentos. 
Modo de preparo: para cada parte de água sanitária, 1 parte de água tratada. 

 


